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 1- چرا كاريكاتور را انتخاب كرديد ؟
زي��را معماري به من اين ام��كان را نمي داد كه 
آنطور كه دوس��ت دارم احساساتم را نشان دهم.  
به همي��ن دليل كاريكات��ور را انتخاب كردم كه 
در آن مانن��د ماه��ي در آب خ��ودم را آزاد حس         

مي كنم.
2- اولين كاريكاتوري كه از ش�ما چاپ 

شد چه بود ؟
من كارم را در سال 1973 در مجله طنز اورزيكا 
Urzica آغاز ك��ردم . اولين كار من جزيره ي 
كالس��يك نام داشت كه طراحي بود كه نياز من 
به آزادي ذهني در جامعه اي سرشار از محدوديت 
را نش��ان مي داد . كه حاال در آنجا آزادي وجود 

دارد و اين بسيار خوب است .
 3- تاثير گذارترين كاريكاتوريست بر 

آثار تان چه كسي بود ؟
متي اس��الن Maty Aslan  اولين كسي بود 
كه بر كارهاي من تاثير گذاش��ت كه از نظر من 
با اس��تعداد ترين و مشهور ترين كاريكاتوريست 
مطبوعاتي رومانيايي اس��ت . پس از آن كارهاي 
اوت��ون رايس��ينگر  Oton Reisinger  و 

زالتكوفسكي  Zlatkovsky  را دوست دارم، 
اما به طور ناخودآگاه ذهنم برروي كاريكاتورهاي 
  Saul و س��ائول اش��تاينبرگ Bosc بوس��ك
 Steinberg كار م��ي كن��د . اما با وجود تمام 
اي��ن تاثيرات س��بك خاصي برروي م��ن تاثير 
گذاشته است، من همواره به دنبال ايجاد خالقيت 
و راندم��ان باال در كارهايم بودم . به همين دليل 
 Kosobukin هميش��ه كارهاي كوزوبوكين
را به دليل خالقيت و س��بك ه��اي خاص آنها   
س��تايش مي كن��م . به نظر م��ن دليل موفقيت 
كاريكاتورهاي من به ايده هايم وابسته است، نه 

تنها به تكنيك هاي طراحي آنها.
4- از نظر شما بهترين كاريكاتوريست 

ايراني و خارجي چه كساني هستند ؟
كامبيز درمبخش بهترين كاريكاتوريست ايراني 
اس��ت. او طالي��ه دار هنرمندان��ي مانن��د: توكا 
نيستاني،  جواد عليزاده، محمد علي بني اسدي، 
داود ش��هيدي، علي جهانشاهي، جمال رحمتي ، 
بهرام عظيمي ، علي ديواندري ، فرهاد  فروتنيان 
و بس��ياري از هنرمندان با اس��تعداد ديگر است. 
همه ي شما با كمك يكديگر قدرتي حقيقي در 

كاريكاتور به وجود آورده ايد .
5 – بهتري�ن جاي�زه اي ك�ه درياف�ت 

كرديد چه بود ؟
البته جايزه ب��زرگ يوميوري1991بهترين جايزه 
ی م��ن بود. اما در س��ال 2000 بس��يار ناراحت 
ش��دم چون پ��ي بردم كه همين اي��ده ي من را 
در س��ال 1984 يك كاريكاتوريست اسكوپيايي 
كشيده است ، به همين  دليل حاال اسم مستعار 
پدر خوانده را بر گرفته ام ! دوست دارم تحقيقاتي 
درب��اره ي مفاهيم كهنه و تازه ي هنر كاريكاتور 
داش��ته باش��م تا آنها را با هم مقايسه كنم و به 
عنوان تاريخ ايده ها نش��ان ده��م ، اما برخي از 
همكارانم ك��ه منظور حقيقي م��را درك نكرده 
اند با من مخالفت كرده اند . اما اميد وارم ش��ما 
موافق باشيد كه ما به اين تاريخ نياز داريم . اظهار 
نظرهاي مختلفي در مفاهيم كاريكاتور وجود دارد 
و من توقع نوآوريهاي بيش��تري را از نسل جديد 

كاريكاتوريست دارم .
6 – بهتري�ن كاريكاتور تان چيس�ت ؟ 

)لطفا آنرا برايمان بفرستيد ( 
كاره��ای            بي��ن  از  كارم  بهتري��ن  انتخ��اب 
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»تون��ل زمان« يوميوري 1989 ، »كوو واديس« 
نصرالدي��ن هودج��ا 2000 و »البيرنت« تهران 
1997 برايم دش��وار است . اگر ممكن است شما 

اين كار را برايم انجام دهيد ! 
7 – آی�ا ت�ا بح�ال ای�ده اي در روی�ا به 
ذهنتان رسیده است که بعد آنرا کشیده 

باشید ؟ 
برخي از ايده هاي من از آنجا ش��روع مي شوند، 
اما براي آنها فكر و تحقيق مي كنم . عنوان هاي 
مس��ابقات كاريكاتور مرا وادار به يافتن ايده هاي 

تازه مي كنند .
8 – اگر کاریکاتوریس�ت نبودید چکاره 

می شدید؟
آنقدر به ش��غلم افتخار می كنم كه نمی توانم به 

كار ديگری فكر كنم.
9 – بیش�تر به کاریکات�ور مطبوعاتی یا 

نمایشگاهی عالقه دارید؟
من نمايشگاه های شخصی بسياری گذاشتم، اما 
دوست ندارم به اين كار ادامه دهم، چون كار زياد 
و پول كم را به همراه دارد. تا وقتی كه روزنامه ها 
و دو مجله ای كه برايش��ان كار می كنم همه ی 

كارهای مرا می خرند، من هم راضی هستم. 
10 – آیا تاکنون ب�ه خاطر کاریکاتوری 

مجازات شده  اید؟
در دوران كمونيس��تی ب��ه دلي��ل اي��ن ك��ه به  
محدودي��ت ها اهميت می دادم، مش��كلی برايم 
پيش نيامد. و در حال حاضر هم كه محدوديت و 

مرزی برايم وجود ندارد.
11 – چرا بیشتر کاریکاتورهایتان رنگی 

هستند؟
زيرا اين باب روز اس��ت. عادت ه��ای تبليغی و 
نمايشی خواس��تار آن هستند. اما اميدوارم درباره 
ی موضوع كارهايم سوال كنيد: من دوست دارم 
كارهای شادتری بكشم اما واضح است كه بيشتر 

كارهايم دارای سبک طنز سياه هستند.
12 – از چه رنگهایی استفاده می کنید؟

امي��دوارم از رنگها به گونه ای اس��تفاده كنم كه  
ايده هايم را واضح كنند.

13 – نظرتان در مورد سائول اشتاینبرگ 
چیست؟

به عقيده ی من س��ائول اش��تاينبرگ رومانيايی 
اس��ت، چون تجربه هايش را در اين كش��ور به 
دس��ت آورده و در اينجا تحصيل كرده اس��ت، او 
»پدر« كاريكاتور مدرن است. به نظر من او باعث 
شد كه ما 50 سال در كاريكاتور پيشرفت داشته 

باشيم. او يک نابغه است!
14 – ویژگیه�ای ی�ک کاریکاتور خوب 

چیست؟
كاريكاتور خوب بايد »قابل درک باش��د«، حتی 
وقت��ی كه بااتوبوس از جلوی آن رد می ش��ويد. 
اگر يک كاريكاتور ايده ی روش��ن نداشته باشد، 
ارزش��ی ندارد. همان طور كه هميش��ه گفته ام، 

كاريكاتور با ايده اش زنده می شود.
15 – نظرتان راجع به »خانه کاریکاتور 

ایران« چیست؟
»خان��ه كاريكات��ور اي��ران« س��كوی پرت��اپ 
كاريكاتوريس��ت های ايرانی است و با برگزاری 
مس��ابقات بين المللی تصوير خوب��ی از ايران در 
كشورهای ديگر به وجود آورده است. من به اين 
 Julian خانه« مديون هس��تم. جوليان پناپای«
Penapai در ياهو و گوگل از شما تشكر كرده 

است! و من به دوستی با شما افتخار می كنم!
16 – نظرت�ان راجع به س�ایت »ایران 
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کارتون« چیست؟
وب س��ايت شما بس��يار مفيد اس��ت، فعال، پر 
از اطالع��ات ت��ازه و هميش��ه ب��ه روز اس��ت. 
كاريكاتوريس��ت ه��ای آمات��ور و حرفه ای می 
توانن��د هر چه را كه به دنبالش هس��تند در اين 
س��ايت پيدا كند. مس��عود ش��جاعی همواره با 
استاندارد كار می كند، و به نظرم مسعود انسان 
درستی اس��ت كه در مكان درستی هم ايستاده 

است.
17 – نظرتان راجع به دوس�تان ایرانی 

تان چیست؟
من خاطرات فراموش نشدنی از حضورم در سال 
2004 در ايران دارم. و دوس��تی ما پا برجا است 

چون بر درک متقابل وابسته است.
18 – پناپ�ای را در ی�ک جمله توصیف 

کنید؟
كاريكاتوريس��تی كه با كارتون زندگی ش��ادی 

دارد.
19 – چگونه می توان پناپای شد؟

چگونه پناپای ش��ويد؟ چرا م��ی خواهيد پناپای 
ش��ويد، وقتی كه م��ی توانيد بيش از او، ش��ايد 
زالتكوفسكی ش��ويد. به هر حال بايد 35 سال 

كار كنيد تا بتوانيد پناپای شويد.
.2– تفریح شما چیست؟

من وقتی برای تفريح ندارم. كاريكاتور تفريح و 
شغل من است.

21– بزرگترین آروزی شما چیست؟
من از طريق ش��غلم تقريبا به همه ی آرزوهايم 
رسيده ام. و خود را مرد خوشبختی می دانم. و در 

سن 60 سالگی تنها به سالمتی فكر می كنم.
22 – آی�ا ت�ا کنون از خود ناامید ش�ده 

اید؟
خير، اما آرزو می كنم استعداد بيشتری در طراحی 

داشتم، زيرا ايده های بسيار قوی در ذهن دارم.
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او در آلمان متولد ش��ده، 77 سال دارد. از سال 
1959 در فرانس��ه مشغول فعاليت است. فعاليت 
های او ش��امل تصويرسازی، اجرای طرح برای 
تبليغ��ات، طراح��ی روی جلد كت��اب و اجرای 

كاريكاتور می شود. 
 Tele« و »Art« او ب��ا مجالت��ی همچ��ون
B«,»Constellation«,»magazine
ب��ا  The Paris review« ,»izarre« و 
چندين چند روزنامه آلمانی و انگليسی همكاری 

دارد.
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 Hans Georg« راخ  گئ�ورک  هان�س 
برلی�ن  در   1939 س�ال  در   »Rauch
متولد ش�د، در دانشکده هنرهای زیبای 
معم�اری  رش�ته  در  هامب�ورگ  ش�هر 
تحصیل کرد. در هنگام س�فر به جنوب 
فرانس�ه و نی�ز در هن�گام س�فرش در 
آمریکا ش�یفته سفر به جنوب فرانسه و 
نیز در هنگام س�فرش در آمریکا شیفته 
هن�ر کاریکاتور ش�د. او ب�رای مجالت 
فرانسوی انگلیسی، بلژیکی، سوئیسی، 

هلن�دی و آمریکایی تصویرس�ازی می 
کند. 

كاريكاتوريست برگزيده اين شماره راخ است. راخ 
همچون استاين برگ و موريس اشر با سمبلها و 
فرمهايش ب��ه نمايش مفهوم تضاد می پردازد و 
در اين راه از وسيله ای جادويی برای نشان دادن 
واقعيت بهره می گيرد. اين وسيله چيزی نيست 
جز تخيل و خالقيت ش��گرف او كه با خطوطی 
سيال و روان بر روی كاغذ جان گرفته اند. او در 
غالب كاريكاتورهايش، عالوه بر بيانی طنز آميز 

موفق به ايجاد فضايی دلهره انگيز و هولناک نيز 
شده اس��ت. در واقع، طرح های او دارای حال و 

هوا و خصوصياتی اينگونه اند.
در ط��رح های راخ ب��ه نظر می رس��د حركات 
نامنظ��م  و منظ��م خط��وط  باعث ترس��اندن 
پرس��وناژهايش می ش��ود، و اين امر زمينه ای 
ب��رای بازی تصوي��ری غريب��ی از راخ به وجود 
می آورد و به تجسم و تصوير كردن توهمات او 
كمک می كند. شايد تنها در محدوده كاريكاتور 
امكان تجس��م بخشيدن به اين توهمات و بهره 

برداری از تناقضاتی اينگونه وجود داشته باشد.
»نمايشی مانند واقعيت« عنوانی است كه ميشل 
ملو در كتاب »چش��می كه می خندد« برای اين 
طرحها انتخاب كرده اس��ت. وی در توضيح اين 
تصويرها نوشته است: »راخ با بازی با تصاويرش 

لذتی بيش از خنديدن به ما عرضه می كند.«
ب��ا ه��م در لذتی كه توس��ط راخ ك��ه حرفه ی 
اصلی اش معماری اس��ت، س��هيم می شويم و 
به  ميهمانی خط های س��يال، سوژه های ناب و 

طرح های اصيلش می نشينيم.
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آر . اُ . بلچم��ن R.O.Blechman را ش��اید 
بسیاری از هنرمندان قدیمی به خوبی بشناسند، 
ن��وع خط های لرزان و بریده بریده او با تکنیک 
به نظر بس��یار س��اده از ویژگی آثار او به ش��مار 
می آید. خوش��بختانه دنیای اینترنت این امکان 
را ب��رای هم��گان فراهم س��اخته تا ب��ه راحتی 
بتوانند تصویرسازها و کاریکاتوریست های مورد 
عالقه خود را پیدا کنند. از آخرین طرح هایشان، 
کارهای چاپی شان و ... و خالصه از زندگیشان 

بیشتر و بهتر سر دربیاورند.
س��بک کار بلچمن هنرمند برجس��ته آمریکایی 
بس��یار نزدیک به دکلوزوی فرانس��وی اس��ت. 
به اعتق��اد من دکل��وزو که موج ن��و کاریکاتور 
در فرانس��ه را رقم زد، مقلدان بیش��ماری دارد، 
ول��ی اینکه بگوییم واقع��ا بلچمن مقلد یا تحت 
تاثیر آثار دکلوزو قرار دارد، قضاوت و پیشداوری 

سختی است.
وب سایت

 www.roblechman.comهمچ��ون 
آثارش خیلی س��اده تعریف ش��ده اس��ت، در دو 
طرف چپ و راست عناوینی چون تصویرسازی، 
بیوگراف��ی، انیمیش��ن ه��ا، کتابه��ا، ارتب��اط با 
مخاطبین و مش��تریانش نوش��ته ش��ده است و 

روی هر بخش کلیک کنید در وس��ط اطالعات 
آن بخش نمایان می ش��ود. ش��اید تصور اینکه 
مش��تریان این هنرمن��د جاه��ای بزرگی چون 
 ،NBC ش��بکه تلویزیون��ی ،IBM کمپان��ی
 New Yorker, نش��ریات معتب��ری چ��ون
The New York Times، کمپانی سونی 
هس��تند، نش��ان دهنده توانمندی ب��االی این 
هنرمند باشد، و برای کسانی که شناختی از این 
هنرمند ندارند یا اطالعاتشان در مورد او ناقص 

است بسیار عجیب و جالب باشد.
نوع نوش��تار س��اده و کودکانه بلچم��ن نیز در 
طراحی س��ایت بی تاثیر نیست. او برای معرفی 
بخش های مختلف س��ایتش از انیمیشن های 
س��اده gif استفاده کرده است که با یک راست 
کلیک می توانید آنه��ا را ثبت کنید تا همچون 

من بارها و بارها آنها را دیده و لذت ببرید.
البته کیفیت کارها به گونه ای اس��ت که بتوانید 
آنه��ا را دراندازه کوچ��ک ببینید ولی س��ادگی 
خط��وط و بی پروایی در اج��رای طرح ها آنقدر 
دیدنی اس��ت که زیاد وقت ش��ما را نمی گیرم 
و دع��وت می کنم بروید پ��ای کامپیوترهایتان 
و آدرس بلچم��ن را وارد کنید ت��ا با دنیای این 

هنرمند بهتر و بیشتر آشنا شوید. 
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در دنی�ای معاصر دیگ�ر نمی توان هیچ 
ح�د و م�رزی ب�رای هنره�ا قائل ش�د 
قال�ب  دو  تصویرس�ازی  و  کاریکات�ور 
تصویری نزدیک به هم اند و هنرمندان 
بیش�ماری در ه�ر دو زمینه ب�ه فعالیت 
مش�غولند، ام�ا از آنج�ا ک�ه در حیط�ه 
کاریکاتور، وضعیت معاش دس�تخوش 
مشکالت بسیاری است، بنابراین غالب 
هنرمندان کاریکاتوریس�ت رو به سمت 

تصویرسازی یا انیمیشن می آورند.
خانه کاریکاتور ایران در راستای اهداف 
آموزشی خود، در این شماره توجه ویژه 

ای به تصویرسازی نشان داده است.

آث�ار هنرمند برجس�ته ایتالیای�ی تاپی 
)Toppi( ب�ه ط�ور قط�ع ب�رای عالقه 
مندان به این زمینه ی هنری از جذابیت 
خاص�ی برخ�وردار اس�ت، در عین حال 
هنرمندان ایرانی م�ی توانند با توجه به 
آثار تاپی با طراحی و تصویرس�ازی در 

اروپا آشنا شوند.
علت اینکه در مطلب زیر، تمامی اسامی 

به التین نیز آورده ش�ده است، به خاطر 
این اس�ت که دوس�تداران این هنرمند 
بتوانند با جس�تجوی این اسامی به آثار 

او دسترسی پیدا کنند.
 

تاپ��ی در س��ال 1932 به دنيا آم��د. وی تصميم 
گرف��ت پ��س از پاي��ان دوره ی دبيرس��تان به 
ش��كل حرف��ه ی طراح��ی را ادامه ده��د. بين 
س��الهای 1957 تا 1965 با اس��توديوی كارتون 
پاپوت Papot همكاری می كرد و در س��اخت 
كاروسلی Caroselli برای تبليغات تلويزيونی 

همكاری داشت.
او بين دو دهه ی 1950 تا 1960 ، سری كتابهايی 

آشنايی با تاپی Toppi طراحی برجسته ايتاليايی

T o p p i
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 Il Corriere با ن��ام ايل كورير دی پيكول��ی
dei Piccoli را طراح��ی و به چاپ رس��اند و 
همزمان با آن چند داستان دنباله دار مصور با متن 
های ميلوميالنی Milo Milani را چاپ كرد 
 Piterro Micco كه اولين آنها پيت��رو ميكو
در س��ال 1966 بود. وقتی در سال 1972 نام ايل 
 Il كورير دی پيكولی ب��ه ايل كوريردی راگازی
Corriere dei Ragazzi تغيي��ر كرد، تاپی 
ق��راردادی برای چاپ س��ری طراح��ی هايی با 
نامهای فومتی وريتا Fumetti Verta و آی 
گراندی نل گيال��و I grandi nel giallo با 

متن های ميالنی Milani را چاپ كرد.
تاپی در آغاز دهه ی 70 فعاليتش را با انتش��ارات 
داي��م و س��پيم Daim, Cepim ك��ه اكنون 
بونلی Bonelli شده است، آغاز كرد كه سری 
طرحهايی ب��ا نام آمري��كا America را برای 
پش��ت جلد آنها كشيد.  بين س��الهای 1976 تا 
 Un 78 سه سری از مجالت ان وومو اوناونتورا
Vomo Un’avventura را ب��ا متن های 
دس��يو كانزيو Decio Canzio و كتاب لومو 

دل پالودی را متن های خودش به چاپ رساند.
او طراحيه��ا و متن هايی برای آی كولزيونيس��تا 

I Collezionista ب��رای ماهنامه ی اورينت 
اكسپرس Orient Express چاپ كرد.

در س��ال 1974 ش��روع به همكاری با مساگرو 
 Messagero de Ragazzi راگازی  دی 
ك��رد. تاپی در اواخر ده��ه ی 70 روی جلد های 
 Sgt Kirk بسياری برای مجله ی سگت كرک
و چند داس��تان مصور ديگر با متن های خودش 
كشيد كه بعد آنها را در كتابهای كروناچ دوآرمی 
 Di گي��والری  دی   ،Cronach d’armi
 Di ميليت��اری  اِ  بريگانت��ی  دی  و   giullari

Briganti e Militari گردآوری كرد.

در سال 1976 داس��تانهايی برای ايل گيورنالينو 
Il Giornalino تهي��ه كرد ك��ه بار ديگر در 
س��ال 1997 در اپ��ی پ��رس Epipress با نام 
داس��تانهای زندگی چاپ ش��د. و در سال 1980 
 Un giorno ب��ا ن��ام ان گيورن��و پرس��كامو

percaso به چاپ رسيد.
تاپی از ده��ه ی 70 داس��تانهای متعددی برای 
 Corto و كورتو مالتس Alteralter آلترالتر
Maltese تهي��ه كرد كه بعدها توس��ط ميالنو 
ليب��ری Milano Libri در كتابهای س��اک 
هيومن Sacsahuaman )1980( و ش��اراز- 
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دو Sharaz-de به همراه چندين پالت رنگی 
تجديد چاپ شد.

 Comic تاپ��ی چندين س��ال با كمي��ک آرت
Art در طراحی داستانهای طنز همكاری داشت 
كه برخی از آنها در كتاب ميتزكو ا آلتر اس��توری 
Myetzko e alter storie گردآوری شده 
است. او با ناش��ران خارجی نيز همكاری داشت 
كه كتابهای الدكاورت دو موندان باندز دسينس 
 La decouverte du mounde en
bandes dessines توسط ريونيتی الروس 

Riu niti – Larousse ايتاليايی در س��ال 
1981 چاپ شد.

او به عن��وان طراح، روی جلدهاي��ی برای تمپو 
مديك��و Tempo Medico و ك��وادرو گونو 
 1975  Quadrogono Libri ليب��ری 
طراحی ك��رد. وی طراحی صفح��ات فرهنگی 
 ،Il orrier della sera اي��ل اورير دالس��را
طرحهايی برای كتابهای دايجس��ت Digest و 
اخيرا دو بسته كارت پس��تال با نامهای تاروچی 
و   Tarocchi Universali يونيورس��الی 

 Tarocchi della دالپريس��توريا  تاروچ��ی 
peristoria را چاپ كرد.

س��الن بين المللی هنر كمدی برای كارتونهای 
انيميشن و طراحيهای لوكا Lucca دو جايزه به 

تاپی اختصاص داد:
1975 Yellow kid 1 – جايزه كودک زرد

2– جاي��زه ی بهترين ط��راح ايتاليايی س��ال 
Caran d’Ache 1992 كاران دوآچه
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او در س��ال 1935 و در آلميري��ا منطق��ه ای در 
كشور اسپانيا ديده به جهان گشود. زادگاهش را 
در هفده سالگی به منظور يافتن كار ترک نمود 
و به ش��غل های متعدد و متفاوتی مشغول شد. 
در بيست س��الگی در مجله فكاهی »دن ژوزه« 
ك��ه در حال حاضر ديگر منتش��ر   نمی ش��ود ، 
اولين آثارش را چاپ نمود. از آن پس او گرچه به 
شهرها و كشورهای بسياری بدرود گفته است اما 
هرگز حتی برای لحظه ای نتوانسته از دنيای طنز 
فاصله بگيرد. او از سالها پيش كه منطقه آندلسی 

)Andalousie( را ترک كرده تا كنون ده ها 
ش��هر را درنورديده است. او به پاريس و لندن در 
هنگام برپايی نمايشگاه و برای كار تصويرسازی 
سفر كرده، هم اكنون او در ايتاليا زندگی می كند 
و برای مطبوع��ات كاريكاتور اجرا می كند و در 
كنار كارش به تصويرسازی و اجرای طرح برای 
تبليغات نيز مش��غول است. او در كنار همسرش 
در ش��هر ميالن زندگی می كند. اما بايد دانست 
كه او هيچگاه در منطق��ه ای به مدت طوالنی 

اقامت نكرده است.
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با وج��ود حقايق تل��خ زندگی سياس��ی و موقعيته��ای اجتماعی 
پاراگوئ��ه ماري��و كاس��ارتلی Mario Casartelli حقيقتا راه 
حل��ی هنرمندانه برای خندان��دن ما پيدا كرده اس��ت. از دهه ی 
 »Ulitma Hora 90 در صفح��ات روزنامه ی »اوليتماه��ورا
كارتونهای زيبای كاس��ارتلی به چاپ می رس��يد كه با استفاده از 
اخبار روز مردم را به خنده می انداخت. او با كمک هنرش ش��كل 
منتقدانه ای از اتفاقات، طنزهای بی رحمانه اما سرش��ار از لطافت 
و اميد را به وجود آورد و توانست به ما نشان دهد كه حتی پشت 

اسفبار ترين رويدادها، می توان لبخندی يافت.
از طنزه��ای روزنامه ی اوليتماهورا می توانيد به جديدترين اخبار 
و بحث های سياس��ی روز پی ببريد. كاريكاتورهای كاسارتلی نيز 
اينجاست. او بهترين طراح طنزپرداز پاراگوئه در قرن اخير است.

وی در سال 1954 )1333( در آسونكيون Asuncion پاراگوئه 
Paraguay ب��ه دني��ا آمد. زندگ��ی اش با ادبي��ات، موزيک و 
كاريكاتورهايش آميخته ش��ده است. او شاعر، خواننده و آهنگساز 
 Jose )است. عضو انجمن فرهنگی كوبا – پاراگوئه )خوزه مارتی

Marti است.
كاس��ارتلی ب��ه عن��وان طنزپ��رداز )كاريكاتوريس��ت( در چندين 
نمايشگاه بين المللی شركت داشته است و يا جز هيئت داوران به 

عنوان نماينده پاراگوئه بوده است.
او از س��ال 1977 )1356( در روزنام��ه ه��ای پاراگوئه به عنوان 
طراح، گرافيست، كاريكاتوريست و طنزپرداز فعاليت داشته است.

او در روزنامه ی التريبونا La Tribuna و سپس در روزنامه ی 
هوی  Hoy و باالخره در روزنامه ی اوليتما هورا استخدام شد.

وی طرح هايش را به دو صورت چاپ كرده اس��ت. يكی ش��امل 
طرح های طنزآميز وابسته به مسايل سياسی كشور و جهان است 
و ديگری با عنوان »فرد اول هفته« اس��ت كه ديدگاهی منتقدانه 
به مش��كالت جدی روزم��ره دارد. او گاهی نقدهای سياس��ی و 

مقاالتی برای مسائل روزمره به چاپ می رساند.
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Barbe 
 Arts« :او در س��ال 1936 متول��د ش��د، متاهل اس��ت و دو فرزند دارد با نش��رياتی كه تا كنون همكاری كرده اس��ت می ت��وان به
 Lecho« ,»Candide« ,»Losa moelle« ,»Lhuma-Dimanchell« ,»La vie ouvriene« ,»et loisirs
 ,»Le monde«  ,»Constellation«  ,»Argosy«  ,»Envoy«  ,»Punch«  ,»Esquire«  ,»de lamode

»Charlie« ,»Mara-kiri« ,»Politique-Mebdo« و غيزه اشاره كرد.
او يک مجموعه از آثارش را نيز به چاپ رسانيده كه عنوانش »Terne a Terne« نام دارد.
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»MAD« روی جلدهای مجله مد
ع��الوه بر اين ك��ه تصوير آلف��رد Alfred در 
 Rushmore كنار مجسمه های كوه راشمور
روی جلد مجله ی س��ی و يكم مد قرار گرفت، 
كس��ی آنرا ب��رای مدل روی جل��د مجله ی مد 
 Nick مناسب نمی دانست، اما نيک مگ لين
Meglin دس��تيار مدي��ر مجله نظ��ر متفاوتی 
داش��ت. او با بيل گاينس Bill Gaines ناشر 
صحب��ت كرد كه حداقل پن��ج تصوير روی جلد 
از آلف��رد تهيه كن��د. آنها از عالق��ه ی گاينس 

به باس��تان شناسی اس��تفاده كردند و مگ لين 
تصميم گرفت طرحی خشن از آلفرد در آرامگاه 
مصريان باس��تان تهيه كرده و تصوير روی جلد 
س��ی و دوم مجل��ه را طراحی كند، ام��ا به اين 
نتيجه رس��يد كه می توان طرحه��ای مختلفی 
ب��رای روی جلد تهيه كرد. گاينس موافقت كرد 
ك��ه از اين پس هميش��ه آلفرد تصوير روی جلد 

مجله باشد.
س��ی س��ال بعد دوب��اره تصاوير هن��ری زيبا و 
متنوع��ی ك��ه مينگ��و )Mingo( از كوههای 

راشمور كش��يده بود در كتابهای مختلفی چاپ 
ش��د. در س��ال 1997 نيز گلچين مجالت مد با 
عنوان »درباره ی دهه پنجاه« مورد استفاده قرار 
گرفت. چند س��ال پس از آن مارک اس��توتزمن 
Mark Stutzman با استفاده از تصوير چهار 
 ،Warren Beatty هنرپيش��ه )وارن بيت��ی
 ،Patrick Buchanan پاتري��ک بوچان��ان
جس ونتورا Jess Ventura، و دونالد ترامپ 
Donal Trump ( اين جلد را تهيه كرد كه 
عن��وان »فاجعه ی تاريخ��ی« گرفت. روی جلد 

س��ی و يكم و س��ی و دوم هم لقب »روح مد« 
را گرفت.

نورمن مينگو ب��ا كمک تجربه هايش به عنوان 
طراح تبليغاتی تصوير پش��ت و روی جلد كامل 
مجل��ه ی مد را تهي��ه كرد. در اي��ن كاريكاتور 
پنجمين س��الگرد مجله ی مد را جش��ن گرفته 
بودن��د كه مهمانان مش��هوری مانند بتی كراكر 
 ،Uncle Ben عمو بن ،Betty Crocker
 Campbell’s Soup فرزندان كمپل سوپ
Kids و جولی گرين Jolly Green و غيره 



44   شماره بیست و نهم/ شهریور 1387 



45    شماره بیست و نهم/ شهریور 1387 

نيز حضور داشتند.
مجل��ه ی مد اغل��ب از تبليغات و س��مبل های 
آن اس��تفاده می كرد. تصوير روی جلد س��ی و 
شش��م چنان تصوير چشمگيری داشت كه قابل 
ش��رح دادن نبود، و عنوان چهارمين »روح مد« 

را گرفت.
 Alfred Usher آش��ر  آلف��راد  كاريكات��ور 
چهل و يک س��ال بعد از روی جلد سی و هفتم     
مجله ی مد كه در س��ال 1958 چاپ شده بود، 
اس��تفاده كردند و نوشته هايی در كنار حاشيه به 

آن اضافه نمودند.
روی جلد س��ی و نهم مجله، كاريكاتور آلفرد را 
با تركيب بيست شخصيت مختلف تهيه كرد كه 
 Lucy لوس��ی و دسی ،Elvis ش��امل الويس

 Jerry Lewis ج��ری لوي��س ،and Desi
بودند كه توس��ط بيل ج��ی آر Beall Jr طراح 
مجالت معروف ديگر كش��يده شده است. چهل 
س��ال بعد اين كاريكاتور انگيزه ای برای روبرتو 
پارادا Roberto Parada شد، كاريكاتوری 
ب��ا عنوان »بی صدا ترين مردم« اتفاقات س��ال 

1998 را كشيد.
ح��دس می زني��د در تصوي��ر روی جلد چهل و 
يكم چند موجود زنده وجود دارد؟ بيش از پنجاه، 
البته بدون اين كه خود مد را به حس��اب آوريم. 
كل��ی فرياس Kelly Freas س��ی كاريكاتور 
برای روی جلد مجالت مد كشيده است كه اين 
تصوي��ر روی جلد مورد عالقه ی او اس��ت. اين 

ششمين »روح مد« به حساب می آيد.

آيا اين آلفرد كه دندان جلويش افتاده، گوشهای 
بزرگی دارد و دهانش تا بناگوش باز اس��ت می 
تواند يک دوس��ت داشته باش��د؟ مديران مجله 
م��د تصمي��م گرفتند برايش يک دوس��ت خلق 
كنند، باالخره او هم بايد گاهی احس��اس شادی 
كند، اس��م اين كاراكتر موكس��ی كووزنوفسكی 
Moxie Cowznofski بود كه تصويرش 

روی جلد چهل و چهارم آمده است.
اي��ن تصوير روی جلد چهل و شش��م ش��هرت 
بسياری پيدا كرد. در آن زمان مدير هنری مجله 
لن بره نر Len Brenner بود اما چه كس��ی 
اهميت می دهد؟! ظاهرا مورخان و خوشبختانه 
خوانن��دگان اهميت می دهند. اين جلد از مجله 
ي��ک نوآوری به حس��اب می آم��د. اما برخی از 

خوانن��دگان باور كردند كه جلد چهل و شش��م 
آخرين جلد مجله ی مد اس��ت. )اما خوشبختانه 

اين طور نشد.(
جلد چهل و هفتم شروع تازه ای برای آلفرد بود: 
البته صورتش را نمی بينيم، اما پش��ت سرش را 
می بينيم، گرچه از دور ديده می ش��ود، و برخی 
از خوانندگان به اين مطلب توجه می كنند كه تا 
بحال نيمرخ مد در روی جلد چاپ نشده است. 

جلد چهل و هش��تم نش��ان می دهد كه ارتش 
آمريكا برای ورود به ارتش ثبت نام می كند و به 

آلفرد اشاره می كند كه به دنبال او هستند!
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مسابقه ی بین المللی 
کارتون و کاریکاتور 

 اشتوتگارت آلمان

 بخش های مسابقه:
 - كارتون

 - كاريكاتور
 موضوع:

 عشق به سفر
 شرایط:

- هر شركت كننده در هر بخش حداكثر می 
 تواند 3 اثر ارسال نمايد.

- حداقل اندازه ی آثار ارسالی بايد A4 و 
 حداكثر A3 باشد.

 - آثار ارسالی بايد اصل باشد.
- آثار ديجيتالی بايد به امضای هنرمند رسيده 

 باشد.
 ،pdf يا jpg آثار ديجيتالی بايد با فرمت -

 حداقل 300dpi، به صورت RGB باشد.
- در پشت هر اثر بايد، نام، آدرس، ايميل و 

 شماره تماس درج گردد.
- به همراه آثار ارسالی بايد بيوگرافی و عكس 

 هنرمند نيز ارسال شود.
 جوایز:

 نفر اول: 5000 يورو
 نفر دوم: 3000 يورو
 نفر سوم: 2000 يورو

 همراه با 10 جايزه ی ويژه
 مهلت ارسال آثار:

 15 آبان 1387
نشانی ارسال پستی آثار:

 STUTTGART AWARD 2009 
 Lautenschlagerstrasse 3 · D-70173

Stuttgart, Germany 
 نشانی ارسال آثار از طریق ایمیل:

stuttgart-award@stuttgart-tourist.de 

برای دريافت فرم شركت در 
http://www. :مسابقه به آدرس

irancartoon.ir/photo-links/
     RegistrationForm09.doc

مراجعه نمائيد.

8مین جشنواره
بین المللی طنز گرافیکی بوم 

 شناختی

 موضوع: 
 گرمای زمين

 شرایط:
 - اندازه آثار ارسالی بايد A4 باشد.
 - تعداد آثار ارسالی نامحدود است.
 - آثار ديجيتالی پذيرفته نمی شود.

- پشت هر اثر بايد نام، نام خانوادگی، نشانی، 
 ايميل و كشور ذكر گردد.

- آثار ارسالی از طريق ايميل بايد با فرمت 
"JPEG و رزولوشين 300DPI باشد.

 جوایز:
 نفر اول: 1000 دالر + ديپلم افتخار
 نفر دوم: 500 دالر + ديپلم افتخار
 نفر سوم: 250 دالر + ديپلم افتخار

 مهلت ارسال آثار:
 9 آبانماه 1387

 نشانی ارسال پستی آثار:
 GRUPO PUCP -

ECOCARTOONS 
Av. Universitaria 1801 

LIMA 32 - PERU 
 نشانی ارسال آثار از طریق ایمیل:

ecocartoons@pucp.edu.pe"
برای كسب اطالعات بيشتر به آدرس: 

http://ecocartoonperu.blogspot.
 comمراجعه نمائيد.

مسابقه ی بین المللی 
 کارتون هیمال

 موضوع:
 فاصله بين افراد ضعيف و قدرتمند

 شرایط:
- هر شركت كننده حداكثر 3 اثر می تواند 

 ارسال نمايد.
 - تكنيک آزاد است.

- اندازه ی آثار ارسالی بوسيله ی ايميل 
800*1100 پيكسل با رزولوشن 100dpi و 

 فرمت jpg به صورت RGB باشد.
 - حداكثر اندازه ی آثار ارسالی بايد A4 باشد.

 جوایز:
 نفر اول: 1000 دالر
 نفر دوم: 500 دالر

 مهلت ارسال آثار:
 10 مهر 1387

 نشانی ارسال آثار از طریق ایمیل:
 editorial@himalmag.com"

 نشانی ارسال پستی آثار:
Himal Southasian 

c/o Surabhi Pudasaini 
GPO BOX 24393 

Kathmandu, Nepal 
برای كسب اطالعات بيشتر به آدرس:

 www.himalmag.com/Southasian-
 Cartoon-Congress_dnw27.html

مراجعه نمائيد.
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برگزیدگان جشنواره ي بین المللي 
 هنرهاي تجسمي جوانان معرفي شدند

با معرفي برگزيدگان رشته هاي نقاشي، 
طراحي، خوشنويسي، كاريكاتور، حجم، 
نگارگري، گرافيک و پوستر پانزدهمين 

جشنواره ي بين المللي هنرهاي تجسمي جوانان 
 مسلمان به كار خود پايان داد. 

در اين مراسم كه روز جمعه  8 شهريور 
ماه 1387 در گرگان برپا شد، برگزيدگان 

رشته هاي مختلف هنرهاي تجسمي با حضور 
دكتر محمدحسين ايماني معاون امور هنري، 

دكتر محمد شالويي مدير كل دفتر امور 
هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، دكتر غالمرضا منتظري، مدير كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گلستان و 

دبير جشنواره، مسووالن استاني، هنرمندان و 
 هنرجويان جوايزي اهدا شد. 

 برگزيدگان رشته ی كاريكاتور:
 بخش موضوعي )همدلي(: 

تنديس پانزدهمين جشنواره به همراه  1/5 
سكه ي بهار آزادي و لوح تقدير به آزاده 

 منشي زاده )تهران( 
 1سكه بهار آزادي و لوح تقدير به محسن 

 جعفري )يزد(
نيم سكه ي بهار آزادي و لوح تقدير به محمود 

 آزادنيا )خراسان رضوي( 
ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير به محسن 

 دمندان )اردبيل( 
ربع سكه بهار آزادي و لوح تقدير به مهدي 

 معتضديان )فارس( 
 بخش چهره: 

تنديس پانزدهمين جشنواره به همراه يک 
سكه بهار آزادي و لوح تقدير به عليرضا باقري 

 )گلستان( 
 بخش آزاد: 

تنديس پانزدهمين جشنواره به همراه  1/5 
سكه بهار آزادي و لوح تقدير به مهدي عزيزي 

 )مركزي( 
يک سكه بهار آزادي و لوح تقدير به جالل 

 پيرمرز آبادي )آذربايجان شرقي( 
نيم سكه بهار آزادي و لوح تقدير به داريوش 

مهردالن )خراسان(
ايران كارتون ضمن تبريک برای تمامی اين 
هنرمندان خوب كشورمان آرزوی موفقيتهای 

روز افزون را دارد.

نتایج 4مین جشنواره ی پاراگوآچو 
 برزیل اعالم شد

در اين جشنواره علی شاه علی موفق به كسب 
جايزه ی دوم بخش موضوعی )قطار( شد و 
بهرام ارجمندنيا و محمدامين آقايی نيز لوح 

 افتخار اين مسابقه را به خود اختصاص دادند. 
ايران كارتون ضمن تبريک برای اين سه 

هنرمند خوب كشورمان آرزوی كسب موفقيت   
های روزافزون را دارد.

 داوران جشنواره ی مقاوم سازی معرفی شدند

اسامی داوران اولين جشنواره ی بين المللی 
كارتون »مقاوم سازی« به شرح ذيل معرفی 

 شدند:
 - سوكت ياالز از تركيه

 - سيدمسعود شجاعی طباطبايی
 - رحيم بقال اصغری

 - مسعود ضيايی زرد خشويی
 - محمدامين آقايی

- دكتر حسين ميثمی

نتایج جشنواره سوخت همدان اعالم 
 شد

 نفر اول: عباس ناصری از بجنورد
 نفر دوم: محمود نظری از همدان

 نفر سوم: جابر اسدی از تبريز 
جايزه هيئت داوران: عابدين محمدی از 

 كرمانشاه
 جايزه بازديدكننده ها: هادی اسدی از همدان

 برندگان لوح تقدیر:
 بهمن جاللی از ساری

 اكبر تراب پور از همدان
 حامد محبی از مشهد

 علی طيبی از انديمشک
 وحيد خدايار از اهواز

ايران كارتون ضمن تبريک برای همه ی اين 
عزيزان آرزوی كسب موفقيت های روزافزون 

را دارد.

نمایشگاه کاریکاتور و تصویرسازی در 
 خانه کاریکاتور

خانه كاريكاتور اقدام به برپايی نمايشگاهی از 
آثار تصويرسازی و كاريكاتور محسن جمالی 

 نمود.
محسن جمالی كه دومين نمايشگاه انفرادی 
خود را تجربه می كند متولد 1363 تهران و 

 دانشجوی مقطع كارشناسی گرافيک می باشد.
وی فعاليت حرفه ای خود را از سال 1380 با 

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان آغاز 
كرده و با كانون زبان ايران، مجالت سروش، 

 شاهد و ... نيز همكاری داشته است.
در اين نمايشگاه 40 اثر در ابعاد مختلف و با 
تكنيک ديجيتال در معرض ديد عموم قرار 

 گرفت.

 یادمان محس�ن رس�ول اف برگزار شد

عصر روز چهارشنبه 6 شهريور ماه 1387 مراسم 
يادبود كارتونيس��ت و عكاس خوب كش��ورمان 
"محسن رسوال اف" با حضور هنرمندان، دوستان 
 و هم��كاران در خانه ی كاريكاتور برگزار ش��د.
مراس��م با تالوت آياتی چند از كالم اهلل مجيد 
توس��ط عباس قاضی زاهدی ش��روع شد و در 
ادامه سيدمسعود شجاعی طباطبايی، حميدرضا 
مس��يبی و بهزاد رياض��ی به بي��ان خاطرات و 
فعاليت های هنری محسن رسول اف پرداختند 

و مراسم با پذيرايی از حضار به پايان رسيد.
الزم به ذكر اس��ت در اين مراس��م هنرمندانی 
چ��ون: بهرام عظيمی، كي��ارش زندی، عليرضا 
انوش فر، جمال رحمتی، س��يدمحمود جوادی، 
سيوان حس��ين پور، مجتبی زند، امين مويدی، 
حس��ين صاف��ی، في��روزه مظفری، اس��ماعيل 

عباسی، مرتضی آذرخيل و ... حضور داشتند.
گفتنی اس��ت مهندس محسن رسول اف، فارغ 
التحصي��ل رش��ته ی سيس��تم ه��ای ارتباطی 
اينترنت از دانش��گاه گيلفورد انگلس��تان بود كه 
عالوه بر كاريكاتور در رش��ته های عكاس��ی و 
فيلمبرداری به صورت حرفه ای فعاليت داشت.

شركت در نمايشگاه های معتبری چون تصوير 
س��ال و نمايش��گاه موزه ی هنره��ای معاصر، 
همكاری ب��ا مجموعه ی مس��تند ه��زار توی 
سكوت به عنوان دستيار كارگردان و فيلم آتش 
سبز به عنوان عكاس از فعاليت های حرفه ای 

وی در دو سال اخير بوده است.
روحش شاد

سومین مسابقه ی بین المللی کارتون 
 دن کیشوت داوری شد

داوری سومين مسابقه ی بين المللی كارتون 
دن كيشوت با موضوع "زبان های دنيا" به 

 شكل اينترنتی انجام شد.
گفتنی است اردوغان كارايل، هيكابی 

ديميرچی و حياتی بويوكوغلو از اعضای هيات 
انتخاب بودند و اعضای هيات داوران اين 

مسابقه عبارت بودند از: سيدمسعود شجاعی 
طباطبايی ، آگيم سوالج از آلبانی، آرس از 

كوبا، بنيامين هين از بلژيک، كارلوس بريتو 
از فرانسه، مارلين پوهل از آلمان، ديويد 

بالدينگر از آمريكا، اردوگان كارايل از تركيه، 
فيروز كوتال از نروژ، حسن فزليک از بوسنی، 
هيكابی ديميرچی از تركيه، جوليان پناپای از 
رومانی، مارسين بوندارويچ از لهستان، سيران 
جفرلی از آذربايجان، كارلوس لتوف از برزيل 
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نتایج مسابقه ی کارآفرینی اعالم شد

 نف��ر اول: مجي��د صالح��ی، ل��وح تقدي��ر و پن��ج س��كه به��ار آزادی
 نف��ر دوم: حميدرض��ا مس��يبی، ل��وح تقدير و س��ه س��كه به��ار آزادی 
 نف��ر س��وم - كي��وان زرگ��ری، ل��وح تقدي��ر و دو س��كه به��ار آزادی

جايزه ی ويژه: بهزاد رياضی، لوح تقدير و يک سكه بهار آزادی

دو ایران�ی جوایز اول پراس�یکابا را از 
آن خود کردند

محمود نظری كارتونيست خوب كشورمان موفق 
به كسب جايزه ی اول بخش كارتون 35مين 
 نمايشگاه بين المللی طنز پراسيكابا برزيل شد.
همچنين س��هيل محمدی ني��ز جايزه ی اول 
 بخ��ش پيش��گامان را به خ��ود اختصاص داد.
اي��ران كارت��ون ضم��ن تبري��ک ب��رای اين 
دو هنرمن��د عزيز كش��ورمان آرزوی كس��ب   

موفقيت های روزافزون را دارد.

 پنجره ای که مرا به یاد وداع با او می برد

آش��نايی من با محسن رس��ول اف از آنجا آغاز 
شد كه در يک روز زمس��تانی، جوانی كم سن 
و س��ال در حاليكه چند كتاب به همراه داشت 
ب��ه خانه كاريكاتور آمد، و با لبخندی آش��نا كه 
انگار از نوعی س��ابقه دوس��تی حكايت داشت، 
از من پرس��يد: »فرصت داريد تا با هم صحبتی 
در ارتب��اط ب��ا كاريكاتور داش��ته باش��يم؟« از 
پيش��نهادش اس��تقبال كردم. كتابه��ا را جلوی 
رويم گذاش��ت و گفت اينه��ا را ببينيد؛ تا آنجا 
ك��ه در خاطرم مان��ده، كتابهايی ب��ود از جرالد 
اس��كارف، رالف اس��تدمن، گری الرسون و ... 
م��ن در حالی ك��ه كتابها را ورق م��ی زدم، او 
براي��م توضيح می داد و وقتی به كارهای مورد   
عالق��ه اش می رس��يدم با هيجان��ی غيرقابل 
وصف از من می خواست به سادگی از آن عبور 
نكنم و در مورد آن با شور خاصی حرف می زد.   
هوش��ياری، دقت نظر و اطالع��ات او آنچنان 
مرا به ش��وق آورد كه در هم��ان لحظات اوليه 
جذب صحبت های او شدم. جالب اينجا بود كه 
اگر من می خواس��تم در بين صدها جلد كتاب، 
كتاب��ی انتخاب كنم، قطعا هم��ان كتابهايی را 
كه او انتخ��اب كرده بود، انتخ��اب می كردم. 
بعدها كه بيش��تر با محس��ن آشنا ش��دم، او را 
هميش��ه در تكاپو و جستجو يافتم. عالقمندی 
اش بيش��تر در زمين��ه عك��س و كاريكات��ور 
 بود و در جس��تجوی هنری جدي��د و آوانگارد.
من هميش��ه از بدو تاس��يس گروه كاس��نی در 
جس��تجوی عالقمندان ج��وان و توانمند بودم 
و در اي��ن مي��ان به طور قطع محس��ن جايگاه 
ويژه ای داشت. گروه دوست داشتنی شيراوژن 
مرك��ب از به��زاد رياضی، حميدرضا مس��يبی، 
مرتضی آذرخيل و محس��ن رس��ول اف در اين 
چند سال اخير با تالش كم نظيرشان توانستند 
كاره��ای بزرگ��ی را رق��م بزنند و نمايش��گاه 
ه��ای متع��ددی را س��اماندهی كنن��د. ارتباط 
آنه��ا با هنرمندان مطرح دني��ا و ارائه آثار اصل 
اي��ن هنرمندان در  نمايش��گاه هايش��ان خود 
ش��اهدی بر اين مدعاس��ت. بدون ش��ک اين 

گ��روه يك��ی از بهتري��ن گروه ه��ای فعال در 
 عرصه كاريكاتور كش��ور محس��وب می شود. 
ام��ا اينک از اين گ��روه، محس��ن در ميان ما 
نيست. سرنوشت غم انگيزی برای او رقم خورد 
و در يک س��انحه هوايی جان باخت. س��خت 
است به اين باور برسيم، محسن رسول اف كه 
همواره نوش��ته های پرمحتوايش زينت بخش 
 مجل��ه كيهان كاريكاتور ب��ود از ميان ما رفت.
آخري��ن ب��ار وقتی به خان��ه كاريكات��ور آمد با 
ش��ور و ش��وق خاصی صحبت از س��فر برای 
كش��ف اتفاقات جدي��د و ثبت آنه��ا از دريچه 
دوربين عكاس��ی اش می كرد. هر بار با ديدن 
او سرش��ار از شور می ش��دم و از شنيدن نكته 
های ظريفش كه از احساس و ذوق هنری اش 
سرچش��مه می گرفت، غرق در لذت می شدم. 
آخري��ن بار اما از تصميم جدی اش برای انجام 
 ي��ک اتفاق جديد در كارهای هنری اش گفت. 
حاال تنها می توانم او را در تخيالتم جس��تجو 
كنم و به چش��مان تيزبين اش، لبخند دلنشين 
اش و وقاری كه در رفتارش بود فكر می كنم. 
كم كم احس��اس می كن��م يكی ديگر هم پيدا  
می شود و با گام های آرام او را از من جدا می 
 كند، احس��اس تنهايی حاصل اين اتفاق است.
محس��ن به آرامی ق��دم در غروبی غ��م انگيز 
در دني��ای پررم��ز و راز جهان ابدی گذاش��ت. 
ان��گار در ميان ِم��ِه راز زندگی محو ش��د و از 
منظ��ر نگاهم ناپديد گردي��د. ولی به طور قطع 
 ي��اد او همواره در دلهای م��ا باقی خواهد ماند.
اكن��ون همه ما و به خصوص گروه ش��يراوژن 
لبري��ز از غمي��م و تنه��ا با ن��گاه هايم��ان به 
حرفهايی سرشار از س��كوت در مورد او گوش 
م��ی دهيم و خاطره های به ي��اد مانده از او از 
پس چش��مهايمان می گذرد و من ناخواس��ته 
چش��م انتظارم. چش��م انتظار اين كه ش��ايد او 
بيايد! چون هنوز به يقين نرس��يده ام. احساس 
خس��تگی و غم م��ی كنم و از پ��س پنجره به 
دوردست ها می نگرم. پنجره ای كه مرا به ياد 

آخرين خداحافظی و وداع با او می برد.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی

 دیپل�م افتخار ب�رای ش�هرام رضایی

ش��هرام رضايی كارتونيس��ت خوب كشورمان 
و از دبي��ران ناحي��ه يک اردبيل، در جش��نواره 
مل��ی حض��رت عل��ی اكب��ر )ع( ك��ه از طرف 
شبكه س��ه سيما و س��ازمان ملی امور جوانان 
كش��ور در روز چهارش��نبه 6 ش��هريور 1387 
در س��الن والي��ت س��پاه اردبيل برگزار ش��د 
ب��ه عن��وان يكی از س��ی نخبه علمی اس��تان 
اردبي��ل معرفی و برن��ده ی ديپلم افتخار ملی، 
 تندي��س و جوايز ويژه از اين جش��نواره ش��د.
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه مرحله كش��وری اين 
جش��نواره با معرفی س��ی نخبه علمی كش��ور 
در 17 بهم��ن م��اه س��ال ج��اری ب��ا حضور 
 رياس��ت جمهوری در تهران برگزار خواهد شد.

همچني��ن ايش��ان جاي��زه اول پرس��ش مهر 
فرهنگيان استان را در رشته كاريكاتور در سال 
 87 در بخش م��ردان به خ��ود اختصاص داد.

اي��ران كارتون ضمن تبريک برای اين هنرمند 
برجس��ته ی كشور آرزوی كسب موفقيت های 

روزافزون را دارد.

»سگال« در خانه کاریکاتور

خانه كاريكاتور شاهد برپايی نمايشگاهی از آثار 
 كارتون سيدمحمود جوادی با عنوان »سگال« بود.
 A4 ابع��اد  در  اث��ر   50 نمايش��گاه  اي��ن  در 
رنگ��ی  م��داد  و  نوي��س  روان  تكني��ک  ب��ا 
داش��ت. ق��رار  عم��وم  دي��د  مع��رض   در 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی خان��ه كاريكاتور 
س��يدمحمود ج��وادی متول��د س��ال 1347 در 
كش��ور كويت می باشد كه پس از 15 سال كار 
مطبوعاتی و همكاری با شبكه دو و چهار سيما 
 اولين نمايش��گاه انفرادی خ��ود را تجربه كرد.

وی در ارتب��اط با برپايی اين نمايش��گاه گفت: 
»هدف از ارائه اين آثار در نمايش��گاه ش��نيدن 
انتقاد صاحب نظران می باش��د. رويكرد من در 
اين نمايش��گاه توجه به س��وژه های انسانی و 
مباحث عميق فكری و فلس��فی بوده كه سعی 
ك��ردم با اجراه��ای خطی و بازی با س��ايه در 

انتقال آن مفاهيم به مخاطب تالش كنم« 

دومین نمایشگاه انفرادی سیدمسعود 
 شجاعی طباطبایی در مشهد

نگارخانه ی اشراق حوزه هنری مشهد اقدام به 
برپايی نمايشگاهی از آثار سيدمسعود شجاعی 

 طباطبايی نمود.
در اين نمايشگاه 52 اثر در ابعاد 70x50 از 2 
الی 8 شهريور ماه سال جاری در معرض ديد 

 عموم قرار گرفت.
همچنين روز يكشنبه 3 شهريور 1387 كارگاه 
آموزشی و جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور 

اين هنرمند در مكان ياد شده برگزار شد.


